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Zápis z práce s cílovou skupinou 
 

 
Název akce: Panelová diskuse B, Dr. Christian Weedbrook (University of Toronto) 

Datum: 21. března 2013 

Místo konání: katedra optiky, PřF UP Olomouc 

Počet účastníků: 4 akademičtí a vědečtí pracovníci a 3 studenti 

 
Program akce:  V panelové diskusi se hlavní pozornost soustředila na výměnu informací o 
katedře optiky PřF UP a pracovišti hosta, výuce studentů, jejich přípravě na vědeckou práci 
na Torontské Universitě a perspektivám vzájemné výměny studentů. Dále byla pozornost 
věnována diskusi o možnosti aktivní spolupráce s dr. Ch. Weedbrookem.    
 
 
Stručný popis práce s cílovou skupinou:  
 

 Dr. Weedbrook popsal metody vědecké přípravy jak na Australské národní univerzitě 

(ANU), tak na Torontské univerzitě, jejich možnosti, způsob vzdělání a možnosti rozvoje 

jejich vědeckých kvalit. Dále se diskutoval zájem mladých studentů a vědců studovat a 

pracovat v Austrálii a v Kanadě. Vzhledem k odlišnému charakteru vzdělání na ANU, kde 

dr. Weedbrook studoval, může tato výměna být velmi přínosná pro další rozšíření 

vědeckých směrů na našem pracovišti.      

 

 Dr. Weedbrook popsal metody výchovy Ph.D. studentů v Austrálii a srovnal jej s metodami 

v Kanadě. To je zajímavou inspirací umožňující vychovávat studenty schopné překonat 

bariéry různých druhů škol. Účastníci diskuse následně popsali systém vědecké a 

pedagogické práce na našem pracovišti, zapojení PhD studentů do vědeckého výzkumu, 

požadavky na postdoky a jejich možnosti. Diskuse se vedla o kompatibilitě studentů a 

jejich přípravy.  

 

 Dr. Weedbrook projevil zájem o spolupráci na kvantové distribuci klíče se stlačenými stavy 

a protokolů kvantové distribuce klíče s více módy. 
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 Bylo dohodnuto pozvání dr. Weedbrooka na letní školu, kde bude působit jak lektor a 

budou s dr. Usenkem naplánovány další kroky spolupráce. Byly diskutovány možnosti 

delšího pobytu dr. Weedbroka na našem pracovišti.  

 
Příloha č. 1 – prezenční listiny 


